في هذا العدد

البحث عن أمل

عىل ابواب العام  2021يستحق اللبنانيون التهنئة .لكن ليس فقط يف مناسبة حلول عام جديد ،بل ملن نجا منا
من االهوال التي حلت بنا جميعا وزادت االمور تعقيدا وترديا .واذا كانت التهنئة يف هذا السياق مستحقة فإن
االكرث استحقاقا هو تذكر من قضوا شهداء يف انفجار املرفأ يف الرابع من آب العام املايض ،واالنحناء احرتاما امام
ذكراهم .وهم لالمانة والواقع شهداء كل لبنان .وليك ترقد ارواحهم بسالم فإن دمهم املسفوح يستحق جالء
الحقيقة ليكونوا شهداء الحق والحقيقة .ومعهم نتذكر بأمل شديد ايضا من رحلوا عنا وهم يصارعون جائحة
الكورونا التي لفت العامل سوادا ،ورضبت اجمل ما يف الحياة ،أال وهو التفاعل االجتامعي الواقعي والحقيقي
وليس ذاك االفرتايض عرب التطبيقات االلكرتونية الذكية.
انطالقا من هذا الواقع املؤسف ،حاولت ارسة التحرير يف هذا العدد من "االمن العام" ،وبقدر ما استطاعت،
ان تحيط بكل امللفات االقتصادية واالجتامعية التي تالمس حياة الناس ،ومن دون اية مواربة او مسايرة .لذلك
انصب الجهد الصادق والحثيث "يف هذا العدد" عىل تقديم قراءات مفصلة ودقيقة للقضايا التي تم تناولها.
فمع تفاقم االزمات يف لبنان عىل كل املستويات ،كان ال بد من مراجعة للوقائع مصحوبة بأسئلة وجهت اىل
الخرباء واملعنيني مثل :ملاذا ،وكيف ،واىل اين؟ واملؤمل والصادم يف آن ،هو ان كل التحقيقات تقاطعت عند اعتبار
البحث عن امل بني االنهيارات اللبنانية العديدة والكثرية هو اشبه بالبحث عن ابرة يف كومة قش والسباب
عدة .لكن اهمها هو تيه وضياع اللبنانيني بني وطأة ما حل بهم ،وبني العجز عن وجود ضوء يف آخر النفق الذي
ُأدخلوا اليه لينهار كل يشء عىل بعضه البعض كام احجار الدومينو.
واذا كانت بقعة الضوء الوحيدة واملرتجاة لهذا العام الجديد هي يف انتظار تلقي لبنان حصته من اللقاحات
املضادة لكوفيد ـ  ،19فحتى هذه تستلزم صربا ممزوجا بالقلق والتوتر خوفا عىل ضحايا جدد قد يسقطون قبل
وصول العالج .وهذا يف ذاته مشهد سوريايل فظيع قد يزيد املرارات والخيبات يف لحظة ينضح بها البلد باملآيس.
ذلك ان لبنان "درة الرشقني" ما عاد جامعة الرشق ومستشفاه ومطبعته ووجهته السياحية .وما عادت سيدة
العواصم بريوت القاعدة التجارية لهذا الرشق بعدما خرست مرفأها عىل شطآن البحر االبيض املتوسط .ومل
يعد لبنان يستطيع املباهاة بأنه مص ّدر الكفايات واملهارات واملوارد البرشية إىل العامل ،ألنه حتى هذه امليزة
التفاضلية فقدها وتحولت إىل نقمة واىل جرح نازف ،بعدما بدا وكأن قرارا جامعيا اتخذه اصحاب الكفايات
بالهجرة اىل اصقاع العامل بحثا عن عيش مستقر سياسيا وامنيا واجتامعيا واقتصاديا.
املادة الصحافية التي يشتمل عليها هذا العدد حاولت ومن دون اي ادعاء ،ان تتلمس الطريق للخروج
اىل الضوء ،ولذلك تركزت عىل تحقيقات من طبيعة استقصائية تجمع بني الـ"ملاذا" ،وبني "كيف السبيل اىل
الخالص" ،يف محاولة متواضعة الطالع املسؤولني والقارىء عىل حقائق االمور .ذلك ان صناعة االمل تستلزم
قدرة استثنائية عىل الجمع بني القدرة والحلم .وقدرات لبنان واللبنانيني راهنا هي يف وضع حرج للغاية .لكن
الصالة والرجاء ان تبقى احالم اللبنانيني عظيمة كام تاريخهم وحضارتهم ،وكام اسطورة طائر الفينيق لينبعث
هذا الوطن من جديد.
مر عىل لبنان يف تاريخه الكثري الكثري مام هو اصعب واشد قساوة ،لكن دامئا كان النرص حليفا صادقا الرادة
اللبنانيني متى قرروا الخروج من ليلهم الحالك السواد.
"االمن العام"

